
A INFLUÊNCIA DAS RELAÇÕES DE GÊNERO NAS PRÁTICAS 

EDUCATIVAS DESENVOLVIDAS NO GRUPO ESCOLAR MONSENHOR 

JOAQUIM HONÓRIO (1931-1946) 

 

Vânia Lidiane Barbosa dos Santos1  

 

 

Introdução 

 

Investigar a influência das relações de gênero nas práticas educativas 

desenvolvidas no Grupo Escolar Monsenhor Joaquim Honório/Pendências-RN durante 

o período de 1931-1946.  É o objetivo desta pesquisa sendo a referida instituição, a 

escola mais antiga do município, foi precursora na formação escolar oferecida na região, 

contribuindo para a escolarização de homens e mulheres na região. Esta instituição fazia 

parte de um movimento de expansão no estado de sua trajetória se entrelaça à história 

do município que a sedia.  

A partir da pesquisa documental no acervo da escola, bem como nas buscas 

realizadas em jornais e revistas do período, observo indícios de percursos formativos 

distintamente estabelecidos para os públicos feminino e masculino, a partir das 

disciplinas e práticas educativas distintas ministradas para cada sexo. Os conteúdos 

aplicados, a exemplo das disciplinas de ética, moral e prendas domésticas, revelam um 

perfil feminino de mulheres preparadas para ocupar-se do lar. Esta é uma discussão que 

possui vasta literatura, a exemplo de autoras como Jane Soares de Almeida que discute 

as questões educacionais em relação ao gênero feminino, em seus ideários de formação. 

A criação dos Grupos Escolares no Rio Grande do Norte se estabeleceu a lei n 

249, de 22 de novembro de 1907 que autorizou a reforma da escola primária, autorizada 

pelo decreto 178, de 29 de abril de 1908. A partir desta legislação houve a fundação do 

primeiro Grupo Escolar na cidade de Natal, intitulado de “Grupo Escolar Modelo 

Augusto Severo” em 1908, precursor das demais instituições que viriam a ser 

inauguradas pelo interior do Rio Grande do Norte, nas cidades urbanas e vilas de toda 

região, que serviram para disseminar o ideário de formação e saberes republicanos. 

 

Onde não puder chegar o grupo Escolar com seu sistema mais 

complicado chegara o tipo da Escola Rudimentar, sistema mais 

acessível a nossa paupérrimas populações, resolvendo o problema cuja 
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solução constitui o grande sonho, sublime ideal do povo que deseja 

sobressair no concreto da civilização – o combate a ignorância 

desmoralizadora (RODRIGUEZ FILHO, 1922, p.43) 

 

Essa compreensão de separação de classes e práticas desenvolvidas por gêneros, 

é percebida em todo o processo de expansão da escolarização no Rio Grande do Norte, 

sobretudo nos anos iniciais do século XX. As mudanças condiziam não apenas às 

questões físicas, arquitetônicas e organizacionais, mas, também versavam sobre os 

perfis femininos e masculinos que se desejava formar nas instituições escolares. 

 

Metodologia 

 

Essa pesquisa foi baseada a partir de uma pesquisa que foi realizada na 

disciplina de História da Educação no curso de pedagogia do PARFOR-UERN Assú, 

com a proposta de conhecer a escola mais antiga da cidade de Pendências, fomos as 

pesquisas e descobrimos que Pendências tem um historiador que guarda relíquias 

valiosíssimas sobre a cidade, seu povo, sua cultura e consequentemente sobre a 

educação daquela época. 

 

À medida em que esses ensinamentos vão ganhando certa organização 

e passam a ser realizada intencionalmente, em espaços destinados e 

adaptados à ação educativa, a pesquisa neste campo revela aspectos 

significativos tanto para a educação como para a história 

(VASCONCELOS, 2010, p 34).  

 

Em visitas a escola que possibilitou o acesso a alguns documentos da época que 

contam um pouco de sua trajetória possibilitando no desenvolver da pesquisa. 

Utilizamos para nossa investigação de pesquisas as seguintes fontes documentais da 

época. Livro de Notas (1931), Livro de Atas (1931). Registro de Frequência Diária 

(1946-1951) e Revista Poliantéia (1945). A partir da revisão da literatura e diálogo com 

os autores investigamos essas fontes em busca de aproximações com as questões 

relacionadas ao período de fundação do Grupo Escolar. 

A pesquisa em História da Educação possibilita  a investigação sobre o 

fenômeno  institucional fazendo um diálogo com dois campos investigados remetendo 

em suas características o entendimento dos processos educativos, a história e a educação 

tendo como subsídios arquivos históricos das mais diversas , na perspectiva da história 
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da educação, alguns emergem como fontes significativas de  pesquisa, composta por 

documentos de caráter permanente listrado por Bacellar (2010) como os arquivos  do 

poder executivo, arquivos do poder legislativo, arquivos do poder judiciários,  arquivos 

eclesiástico e arquivos privados. Nesses acervos geralmente são encontradas fontes 

como relatórios, ofícios, requerimentos, ocorrência, registro de terras, atas, testamentos, 

registro civis e paroquiais, correspondências, fotografias, manuscrito, diários, e 

documentos particulares que contém informações não exploradas. 

Configuram-se também como instrumentos para investigações inovadoras, 

conforme afirma Bonato (2005, p.197) “concretamente, os arquivos escolares 

apresentam múltiplas possibilidades de pesquisa científica. Através desses acervos é 

possível conhecer as atividades administrativa e pedagógica de transformação da 

educação ao longo do tempo”. Nesse sentido, vale salientar que os documentos são 

acontecimentos produzidos historicamente, reconhecidos enquanto produtos que a 

sociedade fabricou, carregados de vastos significados, por vezes ocultos nas entrelinhas, 

silêncios dos escritos e da fala dos sujeitos que os produziram, evidenciando, assim, o 

desafio para o pesquisador de um constante olhar atento às linhas e entrelinhas que 

compõem os documentos históricos. 

 

 

 

 

Imagem 01 – Livro de Notas (1931) Imagem 02 – Registro Escolar de Frequência 

Diária (1946) 

Fonte: Acervo da Escola Fonte: Acervo da Escola 
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Para pensar nas questões que podem emergir das fontes documentais no 

processo de pesquisa historiográfica, é necessário compreender questões de produção, 

circulação e recepção de tais documentos escolares. Ao manusearmos suas páginas, 

observamos aspectos de sua materialidade, por quem foram escritos e para que 

finalidade eram destinados. 

O conjunto dos diferentes elementos que compunham esta instituição apontam 

para as mudanças almejadas, desde os aspectos relativos à sua arquitetura, legislação, 

corpo docente, métodos, práticas e materiais. De acordo com Vidal (2006, p.35) A 

construção de prédios próprios, destinados às atividades e finalidades dos Grupos 

Escolares, deu novo e amplo sentido à formação pensada/realizada na escola, pois se 

configurava este como um espaço que possibilitava “a formação de hábitos de higiene, 

de moralização e de controle”. 

A relação dialética entre as práticas educacionais e as culturas escolares apontam 

que o espaço escolar não se resume a um “cenário”, mas, por vezes institui em sua 

materialidade um sistema de valores, rituais, símbolos estéticos, culturais e, também, 

ideológicos. Para tanto, é preciso compreender a história das instituições escolares de 

modo mais complexo, observando processos de continuidade e descontinuidade, as 

razões de suas mudanças, desde as que se remetem as transformações nos espaços 

físicos, público alvo, dentre outras questões que possivelmente emergirão no decorrer 

da pesquisa. Escolano (1993, p.97) assinala que a cultura escolar é uma forma silenciosa 

de ensino. “Cualquier cambio en su disposición, como lugar o territorio, modifica su 

naturaleza cultural y educativa”. 

Os compreendemos também em diálogo com demais documentos oficiais, a 

exemplo do Regimento Interno dos Grupos Escolares (1925), a fim de observarmos a 

legislação educacional do estado e compreender as possibilidades e limitações que 

circundavam as práticas e processos educativos realizados no Grupo Escolar Monsenhor 

Joaquim Honório. 

 

No entanto, a história da educação não está pronta e adormecida em 

algum lugar aguardando o pesquisador que queira estudá-la, muito 

menos os fatos e seus registros estão prontos e acabados, reunidos em 

uma pilha de documentos que possam revelar o real histórico em si ou 

aquilo que se deseja venha ser uma realidade histórica. 

(VASCONCELOS, 2010, p,35.)  
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A autora nos apresenta que o pesquisador em História da Educação não vai 

apenas chegar e encontrar em suas fontes algum inacabado, é preciso analisar cada fonte 

em qual seu contexto histórico está inserido. Os documentos e fotos aqui apresentados 

foram retirados de revista da época que exprimem diversos aspecto do ideário político e 

cultural do período, colaborando para a compreensão da relação de gênero e dos 

aspectos educacionais que aqui buscamos investigar. 

 

O ensino no município de Pendências no início do século XX 

 

Os Grupos Escolares já existiam no estado do Rio Grande do Norte e se 

expandiam para os interiores chegando à cidade Macau e seus arredores, criando-se 

assim em 1931 as escolas reunidas em substituição as escolas isoladas. E assim se inicia 

a trajetória até a chegada ao grupo escolar. Passando de escolas isoladas para escolas 

reunidas chamaram-na de “Escolas Reunidas Monsenhor Joaquim Honório”. 

Em 12 de Agosto de 1934 foi inaugurado um novo prédio com estrutura 

adequada para funcionamento, estando presente o Inventor Estadual Mário Câmara e 

sua Esposa D. Beraldina Camara; Dr. Miguel Bilro, e sua esposa D. Maria José Bilro; 

Além de outras pessoas graduadas. Ao Dr. Amphilóquio Câmara devem as escolas 

Reunidas Alguns melhoramentos que merecem destaques.  Construído graças ao 

interesse do Cel. Tristão Cisneiro de Góis, domiciliado em Pendências na época. As 

matriculas se mantiveram bastante satisfatória, exceto entre os anos de 1938 e 1939, 

devido a um surto de impaludismo que se deu na região naquela época. Para matricular-

se era necessário apresentar a certidão de idade, atestado médico constando a vacina 

contra varíola e não apresentar nenhuma enfermidade (RIO GRANDE DO NORTE, 

1909c, p. 9). 
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Imagem 03 – Fachada do Grupo Escolar Monsenhor Honório 

 
Fonte: Poliantéia (1945) 

 

Em 29 de janeiro de 1934, foram nomeados os recém-diplomados Alba de 

Miranda Pinheiro para os 1 e 2 anos e Moacir de Lucena para 3 e 4 anos. A matricula 

para as quatro classes já atingia 134 alunos, funcionando em um prédio emprestado do 

Sr. Alfredo Teixeira em situação precária, sem luz, sem ventilação, sem material 

pedagógico, enfim sem o mínimo de conforto e estrutura física. O prédio pertencia ao 

sr. Alfredo Teixeira de Macau, que alugou para esse mister. A prefeitura, porém, na 

gestão do Sr. José Fernandes de Oliveira Mandou construir auxiliado pelo Estado, um 

prédio próprio para escola Reunidas, constando este de 2 amplos salões, 2 vestiários, 

sala de espera, aparelhos sanitários, etc. 

 

As relações de gêneros no Grupo Escolar Monsenhor Joaquim Honório 

 

Com a criação do Grupo Escolar na vila de Pendências com classes feminina e 

masculina sendo Manoel Justino Bessa responsável pela sala masculina e para classe 

feminina Julia Teixeira ambas classes separadas por gêneros assim também como 

disciplinas ministradas, praticas educativas e culturas diferenciadas de acordo com o 

sexo, assim como a professora responsável pelas classes femininas e um professor para 

a masculina, as atividades desenvolvidas durante a aula , as atividades desenvolvidas era 

distintas para cada sexo o recreio era em horários alternados para não misturas as 
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meninas os meninos por normas morais de conduta O Regimento Interno dos Grupos 

Escolares estabelecia quatro horas para o desenvolvimento das atividades e um intervalo 

de meia hora para a recreação e descanso das crianças (RIO GRANDE DO NORTE, 

1925c, p. 9). 

 

O termo “gênero” enfatiza igualmente o aspecto relacional das 

definições normativas da feminilidade. Aquelas que estavam 

preocupadas pelo fato de que a produção de estudos sobre mulheres se 

centrava nas mulheres de maneira demasiado estreita e separada 

utilizaram o termo “gênero” para introduzir uma noção relacional em 

nosso vocabulário analítico. (SCOTT, 1990, p.75). 

 

Segundo Scott o estudo sobre gênero está separado por ambos sexo, no entanto é 

necessário estudar os dois sexos, porém a figura da mulher está centrada, esse termo 

“gênero” se apresenta  em vários conceitos entre eles  esse termo gênero vem sendo 

classificado em seus estudos em classes econômica e raças permeando em seus estudos 

uma definição de sujeitos oprimidos em relatos para estudo, há também o termo em que 

o estudo sobre as mulheres possibilitava novos temas na aria das pesquisas cientificas  e 

assim sendo abrangente a crítica no desenvolvendo historicamente do que é importante. 

Ao analisar as fontes documentais da Escola (frequência escolar) percebemos 

que essa influência de gênero estava muito presente nas disciplinas ministras por 

compreender que enquanto os meninos estavam sendo preparado para o mercado do 

trabalho como chefe da casa estudando além das matérias de leitura trabalhos manuais 

aritméticas era considerada uma das mais importantes para aqueles sujeitos pois para 

eles os cálculos preparariam para sua vida na sociedade.  

O cálculo mental era considerado o mais importante e o mais difícil de ser 

ensinado. No ensino da aritmética e da geometria empregava-se o método intuitivo ou 

concreto, por isso, as operações se iniciavam com materiais a mão e passavam pelo 

conhecimento dos números, através do qual se utilizaria a leitura e a escrita. (LIMA, 

1911d, p. 1).  Já para as meninas as disciplinas que mais presente era a leitura e 

trabalhos manuais na qual elas desenvolviam praticas de costuras, cortes e bordados 

demostrando assim o papel da mulher na sociedade para aquele período que era de mãe 

e esposa. 

 

                                      A constituição delicada das mulheres, perfeitamente apropriada à sua 

destinação principal de perpetuar a espécie, de velar com solicitude 

nos primeiros tempos perigosos dos primeiros anos [...]; sua 
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constituição as limita aos trabalhos em casa, ao sedentarismo que 

esses trabalhos exigem. Levar as mulheres ao meio dos homens e seu 

trabalho é fazer com que eles percam todo o seu império. Sem dúvida, 

a mulher deve reinar no interior de sua casa, que deve fazer sua 

felicidade e sua glória. Em qualquer outro lugar ela estaria deslocada. 

(Apud LELIÈVRE, F.; LELIÈVRE, C., 1991, p. 36, tradução nossa). 

 

Uma educação de interesse publicano em que a figura feminina é de modelo de 

mulher para o lar e o homem sendo formado o mercado de trabalho, ao invés de se 

dedicar as aulas de aritméticas, elas se dedicaram as aulas de trabalhos manuais de 

bordados e costura no que suas práticas resultariam em casa como futuras boas esposas 

e mães preparada para o lar e a maternidade. 

Essa relação de gênero também está presente na frequência escolar ao analisar os 

diários das professoras do contexto histórico que compreende o recorte deste estudo, 

vimos que a classe masculina durante os primeiros anos do grupo escolar permaneceu 

maiores que as femininas sempre com números mínimos comparada a masculina. 

A relação cultural desse grupo com os  alunos nesta vila se fazia presente nas 

festividades apresentadas em atas documentais do período , com uma forte 

representação de ilustres representantes da sociedade política e econômica da região , 

sendo sempre organizado pelo professor e diretor Manoel Justino Bessa, entre essas 

festividades se comemorava semana da natureza, festa da bandeira com hasteamento 

bandeira desfile pelas ruas do povoado conduzindo com porta bandeiras e guardiões da 

bandeira , ao final do trajetos todos cantaram o Hino Nacional. 

Outro evento de muito envolvimento entre os alunos foi a comemoração ao 

quarto centenário do jesuíta José de Anchieta, evento esse que era realizado uma grande 

festa na escola com passeata pelas ruas ao chegar ao local da escola o professor Manoel 

Justino Bessa conduziu a sessão o professor Manoel Justino Bessa que convidou a aluna 

Doralina Gonzaga Bezerra para disserta belas orações, e um grupo de 6 meninas para 

entoarem melodias. Sempre as meninas que faziam esse papel de cantar e declamar 

orações por serem vistas como um símbolo sensível de voz delicada melhor se 

encacharia essa função.  

Os primeiros professores das Escolas Reunidas foram Manoel Justino Bessa o 

mesmo lecionava na classe masculina e tinha cargo acumulado de diretor ao qual ficou 

muito conhecido por suas contribuições e dedicação a sua profissão promovia festas que 

fizeram na terra, pois nestas sempre compareciam autoridades da terra, o professor 
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Bessa deixou a fama de sabedor das matérias que ensinava, além de uma capacidade 

admirável. Dedicando toda a prova dos misteres de sua profissão.  

No ano de 1934 foram nomeados os professores recém-formados Moacir de 

Lucena e Alba Miranda Pinheiro para a classe feminina. O professor Moacir de Lucena, 

dirigente, prestou relevante serviços ao ensino desta vila, onde sempre serviu com zelo e 

dedicação.  

Sabina Pinheiro da Costa, professora da Grupo Escolar Monsenhor Honório, 

compondo com Alba Miranda a dupla mais importante doo sistema educacional de 

Pendências “Dessa maneira, a função feminina poderia ser ampliada e sublimada e o 

magistério   representado como uma atividade de amor, de entrega e doação à qual 

acorreriam as jovens que tivessem vocação” (Idem, p. 451). 

Sendo da mulher o papel da maternidade dessa forma a profissão e professora 

também cabia a mulher pois lhe compete a função de melhor lhe dar com crianças e 

assim educá-las sendo a professora como protetora, cuidadora sensível como cada aluno 

era visto como um filho. 

Considerações 

 

Ao trazer para discussão  sobre a relação de gênero no grupo Escolar Monsenhor 

Joaquim Honório  e junto com seus processos formativos e culturais do período, entre 

eles a formação dos grupos escolares para assim compreender seu contexto na sociedade 

da época , ao analisar as fontes documentais vale ressaltar os processos extremamente 

distintos para cada sexo , nos possibilita compreender o papel da mulher  na sociedade 

para os século XX a partir de suas praticas no grupo Escolar , percebendo assim  que as 

lutas femininas ainda estão entrelaçados em dias atuais em busca de espaços e 

igualitários aos dos homes na sociedade 

Sendo assim a pesquisa vem contribuir para historiografia deste município para 

que a história não seja esquecida, e incentivar os outros pesquisadores a interessar-se 

pelo o assunto, uma vez que pensar acerca da história do ensino de uma instituição 

escolar, nos faz voltar no tempo para analisar como era organizada a época em que a 

mesma estava situada, podendo olhar para o seu entorno, e perceber como era as 

relações de gêneros, religiosas, sociais e culturais.  
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